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ŠPORTNE PANOGE V PLANINSKI ZVEZI
SLOVENIJE

P

laninska zveza Slovenije je ena izmed redkih športnih organizacij v Sloveniji, ki združuje več tekmovalnih športov in zelo
uspešno deluje tudi na področju športne rekreacije oz. športa za
vse. Na obeh temeljnih področjih športnega udejstvovanja smo po
merljivih rezultatih uspešni, kar se odraža predvsem v odličnih
tekmovalnih uspehih naših športnikov na domačih in mednarodnih
tekmovanjih, zavidljivih alpinističnih uspehih ter v množičnosti,
razširjenosti in tradiciji planinstva. Osebno sem močno prepričan,
da je preplet vseh športnih dejavnosti v povezi z veliko razširjenostjo
tudi na rekreativni ravni eden od pomembnih elementov športne
uspešnosti naših vrhunskih športnikov.
V Sloveniji obstaja okoli 135 uradnih športnih panog, med
katerimi so tudi alpinizem, športno plezanje, tekmovalno turno
smučanje in ledno plezanje. Zaradi tradicije, razširjenosti in velikih uspehov ima alpinizem izjemen status edine športne panoge v
Sloveniji brez tekmovalnega sistema. Tako za alpinizem kot tudi za
ostale tri tekmovalne športne panoge pa je umeščenost v športni
sistem predpogoj za sofinanciranje dejavnosti iz javnih sredstev,
namenjenih športu. Glede na vedno večje pomanjkanje sponzorskih
in donatorskih sredstev so javna sredstva izjemno pomembna za
obstoj, razvoj in uspehe vseh štirih športnih panog. V zadnjih letih
je slovenski šport delil usodo celotne družbe in so se posledično
javna sredstva za šport stalno zmanjševala. Se pa ta trend padanja
ustavlja in po nekaterih projekcijah naj bi v naslednjih letih sledil
rahel porast. A to še ni zagotovilo, da se bodo vsem športnim panogam sredstva tudi dejansko povečevala, saj so eden izmed ključnih
meril za delitev javnih sredstev ravno uspehi športnikov.
Tako kot v preteklih letih ste tudi v letu 2015 športniki v vseh
štirih športnih panogah dosegali pomembne uspehe tako doma
kot v tujini. Najuspešnejši med njimi bodo danes prejeli posebna
priznanja, s katerimi celotna planinska organizacija z vsemi tremi
komisijami v ospredju izraža tudi zahvalo za vložen trud, energijo
in čas. Čestitke vsem prejemnikom priznanj. Za vse izvedene aktivnosti se želim zahvaliti tudi vsem športnikom v teh štirih športnih
panogah, strokovnim vodstvom, organizacijskemu osebju kot tudi
športnim funkcionarjem tako na društveni oz. klubski ravni kot
na ravni PZS.
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS
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A

lpinistična sezona se je začela spodbudno. Izpostavimo lahko
drugo zimsko ponovitev Sveče v Travniku, nad dolino Plazje je
bila preplezana nova težka kombinirana smer Čira-čara, ki je kmalu
dobila tudi prvo ponovitev. Loška stena je ob pomanjkanju idej glavnih
protagonistov slovenskega alpinizma in ob slabših razmerah zadnja leta
samevala, v februarju pa je le doživela nov vzpon v JV steni Votlega vrha.
Nova smer je posvečena Tomažu Humarju. V začetku marca je nastala
nova težka kombinirana smer nad Damoklejevim mečem – Mali bogovi,
posvečena Urbanu Golobu. Alpinisti so pomladno ogrevanje opravili
že tradicionalno v Koglu in drugih, bolj na jug obrnjenih stenah, kjer so
bile po dolgem in počez preplezane vse velike klasike. Ponovno je bilo
odkrito ostenje Križevnika, ki je bil lani hit sezone. Opravljenih je bilo
kar nekaj prvih ponovitev smeri. Ob tem je nastala tudi nova težka smer.
Stabilno, toplo in dolgo poletje je omogočilo obilo vzponov v domačih logih in preplezanih je bilo kar nekaj prvenstvenih smeri, ki
po težavnosti niso posebej izstopale. Omeniti velja le novo smer v
mogočni Z steni Montaža nad Dunjo. Pogrešali smo še kak težek
prvenstveni vzpon ali težjo ponovitev v domačih stenah, ki že leta
samevajo in nimajo niti priložnosti odbiti kakšne naveze, ki bi se
znašla pod njihovim vznožjem. Nekaj težjih prostih ponovitev je bilo
v S steni Triglava (Obraz Sfinge, Bergantova …).
Aktivnejši, vsaj glede težavnosti, so bili naši alpinisti v tujini. Dolomiti in francoske Alpe so zabeležili kar nekaj izvrstnih vzponov, ki
tudi v evropskem merilu ne doživijo veliko ponovitev v sezoni.
Leto se je končalo z zelo suho in toplo zimo, ki je prinesla nekaj
dobrih ponovitev v suhi in kopni skali. Omeniti velja Helbo s Čopom
ter Puntarsko v Vršacu.
Napovedane odprave za 2015 so nakazovale visoko aktivnost naših
alpinistov v zunajevropskih gorstvih. Tri slovenske odprave so plezale
v Patagoniji. V začetku leta so naši alpinisti preplezali novo smer v Z
steni Mojon Rojo ter splezali na vrh Cerro Torreja, konec leta pa so
preplezali še tri nove smeri v JV in V steni San Lorenza ter še v nedotaknjeni JV steni Cerra Hermosa.
Z Aljaske je prišla dobra novica o vzponu v Francoski smeri v Mt.
Hunterju.
V Pakistanu je bila nad ledenikom Choktoi preplezana nova smer
na S stolp Biacherahi, žal za glavni cilj ni bilo pravega vremena.
Tudi v Kirgiziji so slovenski alpinisti pustili svoj pečat s tremi
novimi smermi v območju Kizil Askerja.
V pogorju Raru v indijski Himalaji je naveza opravila tri prve pristope na šesttisočake. Gre za zelo slabo raziskano področje, ki ponuja
pravi avanturistični in raziskovalni alpinizem.
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Z odličnim dosežkom nas je razveselila tudi odprava na Cerro
Kishtwar, ki je uspela po novi težki smeri preplezati divjo vzhodno
steno in opraviti šele tretji pristop na vrh.
Četverica je bila aktivna v pogorju Rolwaling, v Nepalu, kjer je
naveza preplezala novo smer na Chukyma Go.
Jeseni je prišla dobra novica iz ZDA, iz doline Yosemite, kjer je
naveza prosto preplezala smer Freerider v El Capitanu.
Preteklo leto je zaznamovala tudi menjava generacij Slovenske
mladinske alpinistične reprezentance (SMAR). Prva močna generacija je tlakovala temelje nadaljnjemu delovanju in usmeritvi SMAR-a.
Samo želimo si, da bi naslednje generacije sledile tem smernicam.
Za kakovost alpinističnega podmladka v smislu težavnosti plezanja
se nam ni treba bati. Nekoliko bolj nas lahko skrbi pomanjkanje idej in
drznosti v smislu raziskovanja, kar dokazuje pomladansko množično
obleganje Križevnika, kot da je to edina alpska stena daleč naokoli.
Poletna sezona je nekoliko bolj enakomerno razporedila vzpone po
stenah, a še vedno bi lahko na prste ene roke prešteli vzpone v stenah,
ki niso v izboru Slovenskih sten. Redki so alpinisti, ki so se pripravljeni
posvetiti iskanju težke nove smeri in za to morda »zapraviti« večji
del sezone. Pogrešamo zavedanje in razmišljanje, ki bi dalo prednost
kakovosti pred količino. Po drugi strani pa nas razveseljuje dejstvo,
da smo pri odpravarskih ciljih idejno še vedno na visoki ravni. Da bi
bilo le zanimanja za alpinizem v najvišjih stenah Himalaje malo več.
Peter Bajec
član Komisije za alpinizem PZS

IZBOR NAJUSPEŠNEJŠIH ALPINISTOV
2015

O

b koncu leta Komisija za alpinizem (KA) pri PZS pripravlja izbor
najuspešnejših alpinistk in alpinistov v preteklem letu. Namen
izbora je predvsem oceniti in ovrednotiti najkakovostnejše alpinistične
vzpone ter širši javnosti predstaviti najboljše alpinistične dosežke.
V sodelovanju s KA je tudi tokrat izbor najuspešnejših alpinistk in
alpinistov opravila skupina izkušenih alpinistov različnih generacij,
ki poznajo razmere v slovenskem in svetovnem alpinizmu, in sicer
Andrej Štremfelj, Matej Kladnik, Milan Romih, Tadej Debevec, Tina
Di Batista, Tomaž Jakofčič, Tone Škarja, Urban Ažman ter Miha Habjan
in Peter Bajec (oba KA).
Glavni kriteriji za izbor so bili vrhunskost, prvenstvo, ideja in izbira
cilja, drznost in avantura ter seveda način opravljenega vzpona. Strogo
so dobili prednost vzponi, ki so odstopali od lanskega povprečja najboljših vzponov, ter vzponi resnično pravega alpinističnega značaja.
Izbrani najuspešnejši alpinisti so dobili prepričljivo večino glasov.
Tudi letos smo na KA izbrali posameznike ali navezo, ki so z enim
ali več vrhunskimi vzponi pomembneje zaznamovali preteklo alpinistično leto. Tem alpinistom je bilo podeljeno priznanje za posebne
dosežke v alpinizmu.
Prav tako smo letos podelili nagrado za življenjsko delo na področju alpinizma.
Primerjava alpinističnih vzponov in njihova ocena je vedno težka
ter nehvaležna naloga, tudi letos je bilo tako. Naš izbor ni absolutna
resnica in upam, da se tega vsi zavedamo. Izbor je samo najboljši
približek, za katerega smo se potrudili po najboljših močeh.
Za konec želim vsem nagrajencem in nominirancem v letu 2016,
da bi presegli lanske dosežke in se vedno varno vrnili domov.
Miha Habjan,
načelnik Komisije za alpinizem PZS
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NAJUSPEŠNEJŠI ALPINISTI 2015
Kandidati:
najuspešnejši alpinist leta 2015:

Luka Lindič in naveza Marko PrezeljUrban Novak
najuspešnejša alpinistka leta 2015:

Anastasija Davidova, Tjaša Jelovčan
najperspektivnejši alpinist/-ka leta 2015:

Naveza Sara Jaklič-Marija Jeglič, Klemen
Žumer, Matevž Mrak
Razglasitev:

naveza Marko Prezelj-Urban Novak,
najuspešnejša alpinista leta 2015

Anastasija Davidova,

najuspešnejša alpinistka leta 2015

Matevž Mrak,

najperspektivnejši alpinist leta 2015
Priznanje za posebne dosežke v alpinizmu
prejmejo:

Luka Lindič
Luka Krajnc
Tadej Krišelj
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PREDSTAVITEV NAJUSPEŠNEJŠIH
ALPINISTOV V LETU 2015
naveza Urban Novak in Marko Prezelj
(AO PD Kamnik)
najuspešnejša alpinista

Mednarodna odprava štirih mož, izkušenih Marka Prezlja in Manuja Pellissierja ter mladih Haydna Kennedyja in Urbana Novaka,
je pod Novakovim vodstvom jeseni 2015 v vzhodnem delu gorovja
Kašmir v Indiji preplezala prvenstveno smer na impozantno, 6173
metrov visoko goro Cerro Kishtwar. Štiridnevni vzpon v vzhodni
steni je dodobra preizkusil njihove moči, zato so smer z imenom
Light before wisdom ocenili z oceno ED+, povišano najvišjo stopnjo
francoske ocenjevalne lestvice. Vzpon zelo verjetno sodi med najboljše alpinistične vzpone na svetu v letu 2015, zato je tudi močno
odmeval v mednarodni alpinistični javnosti.
• Cerro Kishtwar (6173 m), V stena, Light before wisdom, 1200
m, 4 dni

Anastasija Davidova
(AO Ljubljana-Matica)
najuspešnejša alpinistka

Nastja je novo uspešno alpinistično leto kronala z odličnimi vzponi na
dveh odpravah, kjer je plezala predvsem v navezi z Maticem Joštom.
V Patagoniji je bil njen glavni cilj Aguja Saint Exupery, sledi pa je s
tremi prvenstvenimi vzponi pustila v pogorju Raru v indijski Himalaji. Dodatno težo vzponom daje slog: raziskovanje skoraj povsem
nedotaknjenih gora in plezanje njihovih strmih sten.
Patagonija, Aguja Saint Exupery:
• vzhodna stena, Italiana, 7a, 60°, 700 m
• zahodna stena, Chiaro di luna, VII+, 750 m
Indijska Himalaja, Zanskar, Raru:
• jugovzhodni in vzhodni greben Khumchu Ri (6064 m), III- IV,
D+, 50°
• zahodna stena in severni greben Kun Long Ri (6058 m), Srečno
potovanje, do V+, TD+, 70°
• vzhodni steber v vzhodni steni Ri Pok Te (6210 m), Od vzhodno
do zahoda, od III do VI-, TD+/ED-
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Matevž Mrak (AO PD Radovljica)
najperspektivnejši alpinist

Za Matevžem je imenitno leto 2015, ko je dobro plezal tako pozimi
kot poleti. Izstopajo predvsem zimski vzponi na uvodu sezone (druga
zimska ponovitev Sveče v Travniku) in pa zaključek leta z ekspresnim
vzponom čez Helbo in Čopov steber na vrh Triglava. Poleti je Matevž
s sovrstniki plezal tudi v pogorju Mont Blanca, kjer izstopa vzpon čez
Centralni Frenejski steber, in opravil prvo prosto ponovitev Spominčice
v Triglavu.
• Travnik, Sveča, M5, VII-, 800m
• Jalovec, Raz Jalovca, M6+, 400 + 200m
• Luknja peč, Centralna smer, VI, M6+, 600m
• Mont Blanc, Frenejski steber, VIII-, A1, 900m
• Petites Jorasses, Bonatti - Mazeoud varianta, VIII-, 550m
• Triglav, Spominčica, VII+/VIII-, 1000m
• Predostenje Križevnika, Steber, VII/VII-, 250m
• Kežmarsky Štit, Webrovka, M6+, 800 m
• Mali Kežmarsky Štit, Ruska ruleta z varianto, M6, 350 m
• Triglav, Helba s Čopovim stebrom do vrha, VI+, A0, 70°, 1400 m
• Schmidtova smer, AI4, M4, 1200 m, Matterhorn, severna stena,
Alpe, solo vzpon
• Nutcracker, M8, WI 6, 140 m, Haylite Canyon, Montana ZDA

Luka Lindič in Luka Krajnc (AO PD CeljeMatica), Tadej Krišelj (AO PD Kamnik)
priznanje za posebne dosežke
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Trojica je letos skupaj plezala v Patagoniji, kjer so uspeli v zanimivem
grebenskem prečenju vrhov Adela z zaključkom po smeri Ragni na
Cerro Torre. Naveza Krajnc-Krišelj je pred tem v Patagoniji uspela še s
prvenstveno smerjo Blockbuster v zahodni steni Mojon Roja, Krajnc in
Lindič sta poleti dodala prvenstveno smer v južnem stebru severnega
vrha Biacherahi v pakistanskem Karakorumu, Lindič pa je v sezoni treh
odprav na Aljaski v navezi z Alešem Česnom preplezal še Francosko
smer na Mt. Hunter.
• Cerro Torre, greben + Z stena, Adela traverse + Ragni, 2000 m,
AI5, M4, 2,5 dni
• Mojon Rojo, Z stena, Blockbuster, 700 m, VII+/VIII-, 15 h
• Karakorum, S stolp Biecherahi, J steber, 700 m, VII+/VIII-, 60°,
2 dni
• Aljaska, Mt Hunter, Francoska smer, 1500 m, 6, 90°, M6, 23 h

Peter Podgornik

nagrada za življenjsko delo na področju alpinizma

P

eter Podgornik se je rodil leta 1958 v Vrtovinu v Vipavski dolini. Z
domačega praga je pogled zajemal rob Trnovskega gozda in domači
hrib Kucelj. Želja, da bi pogledal čez rob, je postajala vedno večja in
v četrtem razredu je premagala stroga šolska pravila. Šolski izlet si je
s prijatelji podaljšal do Kuclja in nasitil svoj mladi raziskovalni duh,
učiteljem pa seveda dvignil lase.
Želja, ki ga je že takrat gnala gledati čez rob, se je pozneje v življenju
še večkrat pojavila, le cilji so rasli. V njegovi družini so bile že od nekdaj
generacije lovcev in ljubiteljev narave. V gore je najprej začel zahajati z
lovci, kmalu pa je zavil na planinske steze in v nizke stene pod robom
Trnovskega gozda. Leta 1975 je z bratoma Pavlom in Rudijem prehodil
polovico planinske transverzale ter opravil prve vzpone v nizkih stenah
nad domačo dolino. To so bili vzponi s skromno opremo, saj je za plezanje
zadoščala vrv za vezanje živine z domače kmetije. S Pavlom sta kmalu
spoznala vrhove v zimskem času in se udeležila alpinistične šole pri PD
Nova Gorica, ki je takrat oživljala alpinizem na Goriškem. Uspešno sta
opravila vse obveznosti in iz domačih stenic zašla v Julijce. Leta '77 sta postala alpinista, nedolgo zatem še alpinistična inštruktorja. V tem obdobju
sta živela za alpinizem in postala gonilna sila primorskega alpinizma. V
začetku osemdesetih sta predstavlja eno najboljših navez pri nas. Izbirala
sta si nedotaknjene kotičke najvišjih in najstrmejših primorskih sten. Stene
v Posočju in stranskih dolinah so bile do takrat precej neznane. Drznim
lovskim prehodom in redkim klasičnim smerem sta dodala direktne in
markantne smeri, ki še danes vzbujajo spoštovanje. Dobro poznamo
Sivi ideal v Jerebici, Smer mladosti v Vršacu, Novogoriško v Loški steni
– seznam takšnih smeri je dolg. Z intenzivnim plezanjem sta v tem delu
Julijcev odkrila številne stene in s tem postala njihova dobra poznavalca.
Klub skromnim začetkom z doma izdelano in predelano opremo sta ob
neizmerni želji po doživetjih gojila alpinizem na visoki ravni. Kmalu so
na vrsto prišli visoki vrhovi Alp in nazadnje Himalaja. Leta 1981 sta se
udeležila jugoslovanske odprave v južno steno Lotseja. Gora je Petru
vzela del prstov, želje po novih doživetjih pa ne. Že naslednje leto sta s
Pavlom uresničila skupno željo, ki je že štiri leta tlela v srcih – to je bila
prvenstvena smer v južni steni Aconcague. Devet dni plezanja v alpskem
slogu je bilo dejanje, ki je močno odmevalo v alpinističnem svetu. Temu
uspehu je sledila huda izguba, ko je brat dvojček s soplezalko ostal v steni
Malega Koritniškega Mangarta. Izguba je bolela, vendar je Peter nadaljeval s plezanjem še za brata, v spomin pa je več let vztrajno organiziral
tabor pod Malim Koritniškim Mangartom, ki je postal tradicionalen in
privabljal plezalce iz vse Slovenije. V naslednjih letih je plezal z domačimi in tujimi soplezalci, največkrat pa se je navezal na vrv s Pavletom
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Kozjekom, Filipom Bencetom, Alojzom Fonom – Huljom in soplezalci
iz domačega odseka. Aconcagui so sledile številne druge odprave. Bil je
na ogledni odpravi pod Kangčendzengo, kjer je pozneje sodeloval pri
prvem pristopu na Jalung Kang. Dvakrat je obiskal nedotaknjene vrhove
Grenlandije. Plezal je v granitnih vertikalah Yosemitov. V Cerro Torreju je
kljuboval muhastemu vremenu in si skupaj s prijatelji prigaral Peklensko
diretisimo. Po tej avanturi se je v Patagonijo še vrnil. Preplezal je novo smer
v vzhodni steni Fortalezze, v Cerro Adele pa se je čez novo smer podal
kar sam, potem ko sta pod južno steno Aconcague s Pavletom Kozjekom
obrnila zaradi pljučnice slednjega. V Cerro Torreju je nato še dvakrat
poskušal s prvenstveno v južni steni. Smer so pozneje dokončali drugi
plezalci. Kot vsak nadpovprečno aktiven človek je tudi Peter naletel na
poškodbe. Njegov vzpon z berglami na Kilimandžaro, potem ko si je na
vrhuncu plezalne forme pri delu zlomil nogo, nam pove vse o tem, kako
je takšne neprijetnosti premagoval. Vedno je sledila vrnitev v stene in
nastajale so nove, številne prvenstvene smeri. V svoji karieri je preplezal
vsaj 1700 smeri, od tega skoraj 200 prvenstvenih, ki jih pleza še danes.
Peter je živel in še vedno živi za plezanje. Na njegovi poti ga spremlja
žena Slavica, s katero sta obdelala številne skalne smeri v Alpah, Severni
Ameriki, Dalmaciji in še kje, obenem pa ljubeče skrbita za hčerko Saro.
Petrov odnos do alpinizma ni omejen le na plezanje. Alpnizem vidi
precej širše. Komaj je začel plezati, je bila na domačem društvu že potreba
po vzgoji novih kadrov in ni bilo druge, kot poprijeti za delo. Skupaj z
ostalimi člani alpinističnega odseka je znova zagnal alpinizem na Goriškem
in ga nato vzdrževal na visoki ravni. Alpinistični odsek Nova Gorica je
več let tudi vodil. Zavedal se je pomena vzgoje in sodeloval na tečajih
doma in po drugih republikah nekdanje domovine. Aktiven je bil tudi
na športoplezalnem področju. S pojavom prvih tekem je dve organiziral,
več let pa je deloval kot sodnik. V zgodnjih osemdesetih se je spoznal z
reševalno dejavnostjo. Njegovo poznavanje najtežjih sten in sposobnost
gibanja v njih sta ga že leta 1982 pripeljala v vrste Bovške GRS. Slabih
dvajset let pozneje je pod njegovim vodstvom pri civilni zaščiti v Novi
Gorici začela delovati enota za hitre reševalne intervencije, ki skrbi za
hitro pomoč na težko dostopnih terenih Goriške.
Literatura je nepogrešljiv del alpinizma in Peter se tega zagotovo
zaveda. Sodeloval je pri izdelavi prvih plezalnih vodnikov po stenah nad
Mangartskimi jezeri in pri Sidartinem dvojezičnem plezalnem vodniku
po teh stenah. Sodeloval je pri izdelavi plezalnega vodnika Alpine Ice
italijanske založbe Versante sud po izbranih slapovih čez celotno verigo
Alp, za katerega je zbral podatke o slovenskih slapovih. Pomagal je pri
izdelavi filma in knjige o odpravi v južno steno Lotseja avtorice Dušice
Kunaver, pri izdelavi uspešne knjige in projekcije himalajca in zdravnika
dr. Jožeta Andlovica, pri izdelavi knjige pokojnega prijatelja in soplezalca
Pavleta Kozjeka Življenje alpinista. Redno prireja predavanja in razstave.

Pogosto lahko vidimo tudi njegove videoposnetke, ki so nastajali skozi
vsa leta aktivnosti. Zadnja leta orje ledino pri izdelavi baze podatkov,
ki zajema vse preplezane smeri na primorski strani Julijcev. Urejanje
spletnega vodnika Primorske stene je delo, ki zahteva ogromno časa in
komunikacije z alpinisti različnih generacij. Zbirka je že zelo obsežna,
ugank in dela na tem spletnem mestu pa zaenkrat še ne bo zmanjkalo.
Priljubljenost vodnika se med slovenskimi plezalci iz dneva v dan veča.
Na račun vodnika Primorske stene je nastala že marsikatera prva ponovitev ali prvenstvena smer, zagotovo pa alpnistom pomaga zaviti iz
najbolj obljudenih sten v mirnejše kotičke. Poleg čisto praktične vrednosti
vodnik razkriva tudi skrivnostno zgodovino alpinističnega dogajanja v
tem predelu Julijcev. Svoje bogato znanje o alpinizmu Peter podaja naprej
naši in prihodnjim generacijam alpinistov.
Mitja Filipič
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OCENA TEKMOVALNE SEZONE 2015
SLOVENSKIH ŠPORTNIH PLEZALCEV

T

14

udi letos se po zaključku tekmovalne sezone z veseljem in ponosom
oziramo na dosežene rezultate naših reprezentantov in njihovih
trenerjev. Ko smo po nekaj zadnjih sezonah že verjeli, da boljših rezultatov skoraj ni mogoče doseči, so naši tekmovalci v lanskem letu
postavili nove mejnike in ponovno kronali kakovostno delo zadnjih
let z rezultatskimi presežki.
Paradna disciplina slovenskega športnega plezanja ostaja ženska
težavnost.
Začnimo pri Mini Markovič, ki ima za seboj skoraj sanjsko sezono. Začela jo je z zmago na evropskem prvenstvu v Chamonixu in jo
sklenila kot skupna zmagovalka svetovnega pokala. V sezoni je na
najvišjo stopničko stopila kar štirikrat (Chamonix, Imst, Stavanger
in Kranj). Po naporni tekmovalni sezoni ji je konec leta v skali uspelo preplezati še prvo slovensko žensko smer z oceno 9a v španskem
plezališču Santa Linya. Ta vzpon spada med sedem najtežjih ženskih
športnoplezalnih vzponov na svetu. Za svoje lanske dosežke je Mina
prejela 3. nagrado med najboljšimi športnicami Slovenije leta 2015.
Janja Garnbret je že zadnji dve leti opozarjala na svoje nadpovprečne
sposobnosti in le starostna omejitev 16 let jo je zadrževala, da se je v
svetovni vrh izstrelila šele v lanski tekmovalni sezoni. Že na začetku
sezone je v Chamonixu postala evropska podprvakinja, potem pa
na svojih prvih treh nastopih v svetovnem pokalu trikrat stopila na
oder za zmagovalke. Po pričakovanju si je na svetovnem mladinskem
prvenstvu v Arcu suvereno priplezala še naslov svetovne mladinske
prvakinje tako v težavnosti kot tudi v balvanih.
V moškem delu ekipe nas je najbolj navdušil Domen Škofic. V
Puursu smo dočakali njegovo prvo zmago v svetovnem pokalu, sezono pa je v skupni razvrstitvi končal tik pod odrom za zmagovalce,
na četrtem mestu.
Tudi preostali del ekipe je dosegal vrhunske rezultate. V Imstu se
je Tjaša Kalan prvič prebila v finale svetovnega pokala in na koncu
zasedla 6. mesto. To ji je potem uspelo še v Stavangerju. Tekmovanje
v Imstu je bilo sploh najuspešnejše v vsej sezoni, saj je Slovenija imela
pet finalistov (Mina, Janja, Tjaša, Domen in Urban Primožič), kar je
bil za nas velik ekipni uspeh.
V Münchnu na tekmi za svetovni pokal v balvanih nas je z nastopom
v finalu lepo presenetila Katja Kadič in s končnim 6. mestom dosegla
prvi finale ter s tem uspeh kariere.
Tudi mladinska reprezentanca je v pretekli sezoni na najpomembnejših tekmah dosegala vrhunske rezultate. Na svetovnem prvenstvu

v Arcu so mladinci osvojili zlato in srebrno medaljo v težavnosti ter
zlato in dve bronasti medalji na balvanskem delu tekmovanja. Uspeh
so dopolnili še z bronasto in srebrno kolajno v kombinaciji. Z obeh
mladinskih evropskih prvenstev so se domov vrnili s po dvema naslovoma evropskega prvaka. Lahko sklenemo, da so mladinci najbolje
nastopali prav na najpomembnejših tekmah sezone.
Letos je olimpijsko leto. Športnega plezanja v Riu še ne bo na sporedu, začenja pa se štiriletni olimpijski ciklus, v katerega slovenski
športni plezalci vstopajo z upi na nastop v Tokiu leta 2020.
.
Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS

15

PRIZNANJA NAJUSPEŠNEJŠIM V LETU
2015

K

omisija za športno plezanje je ob koncu letošnje sezone sklenila,
da kot običajno razglasi najuspešnejšo športno plezalko in plezalca, poleg tega pa podeli še štiri priznanja za vrhunske dosežke ter
tri priznanja mladim perspektivnim plezalcem za dosežene rezultate
na tekmah svetovnega in evropskega mladinskega prvenstva. Prav
tako je sklenila, da podeli tudi priznanje trenerjema najuspešnejše
športne plezalke in plezalca ter dodatno nagrado za trenerja za vrhunske rezultate.

Janja Garnbret

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Na prvi tekmi v članski konkurenci je bila s srebrno kolajno na
evropskem prvenstvu v težavnosti največje presenečenje. Kasneje
v sezoni je še dvakrat stala na zmagovalnih stopničkah svetovnega
pokala. Za povrh vsega je osvojila še naslov svetovne in evropske
mladinske prvakinje tako v težavnosti kot tudi v balvanih.

Katja Kadič

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih

Za finale in končno šesto mesto na tekmi svetovnega pokala v balvanih v Münchnu.

Mina Markovič

najuspešnejša športna plezalka
Naša najuspešnejša plezalka v tekmovalnem plezanju že nekaj let
zapored kroji sam vrh svetovnega ženskega plezanja. Začetek sezone
v težavnosti je začela z zlato kolajno in naslovom evropske prvakinje.
Potem je na tekmah svetovnega pokala še trikrat zmagala in enkrat
osvojila drugo mesto. Vse skupaj ji je ob koncu sezone prineslo še
tretjo zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti. V
domačem prvenstvu je še šestič zapored postala državna prvakinja in
ob koncu leta je kot prva Slovenka uspela v smeri z oceno 9a.

Tjaša Kalan

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih
Za njo je najboljša sezona doslej. Dvakrat se je uvrstila v finale svetovnega pokala v težavnosti v Stavangerju in Imstu.

Domen Škofic

najuspešnejši športni plezalec
Za njim je najboljša sezona doslej, saj je dosegel tisto, kar je že nekaj
časa viselo v zraku. Na tekmah svetovnega pokala v težavnosti je trikrat
stal na odru za zmagovalce, piko na i pa je postavil s svojo prvo zmago na tekmi v belgijskem Puursu. Malo mu je manjkalo za osvojitev
medalje v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti, jo je pa
dobil v skupnem seštevku kombinacije. V domačem prvenstvu je še
četrtič zapored postal državni prvak in ob koncu sezone nanizal vrsto
odličnih vzponov v naravnih plezališčih.
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Urban Primožič

priznanje za vrhunske dosežke na tekmovanjih
Za finale na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Imstu.
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PRIZNANJA PERSPEKTIVNIM ZA
REZULTATE NA SVETOVNEM IN
EVROPSKEM MLADINSKEM PRVENSTVU

PREGLED UVRSTITE ČLANOV NA NAJVEČJIH TEKMAH
V FINALE EVROPSKEGA PRVENSTVA OZIROMA TEKEM
SVETOVNEGA POKALA ZA LETO 2015
1. mesto

Mia Krampl

Za naslov mladinske evropske prvakinje v težavnosti v kategoriji starejših deklic in za srebrno kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu
v težavnosti v kategoriji starejših deklic.

Vita Lukan

Za bronasto kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v balvanih
v kategoriji starejših deklic.

2. mesto

3. mesto

PRIZNANJA TRENERJEM
Roman Krajnik

Trener Mine Markovič in Domna Škofica, najuspešnejših športnih
plezalcev za leto 2015 in tudi trener državne članske reprezentance.

Gorazd Hren

Trener Janje Garnbret, ki je kot članica državne članske reprezentance
v letošnji sezoni dosegla zares vrhunske rezultate.
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Imst (AUT)

svetovni pokal

težavnost

Mina Markovič

Stavanger (NOR)

svetovni pokal

težavnost

Mina Markovič

Chamonix (FRA)

evropsko prvenstvo

težavnost

Mina Markovič

Kranj (SLO)

svetovni pokal

težavnost

Domen Škofic

Puurs(BEL)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Chamonix (FRA)

evropsko prvenstvo

težavnost

Mina Markovič

Puurs (BEL)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Imst (AUT)

svetovni pokal

težavnost

Domen Škofic

Wujiang (CHN)

svetovni pokal

težavnost

Domen Škofic

Imst (AUT)

svetovni pokal

težavnost

Janja Garnbret

Kranj (SLO)

svetovni pokal

težavnost

5. mesto

Domen Škofic

Kranj (SLO)

svetovni pokal

težavnost

6. mesto

Tjaša Kalan

Stavanger (NOR)

svetovni pokal

težavnost

Tjaša Kalan

Imst (NOR)

svetovni pokal

težavnost

Anže Peharc

Za srebrno kolajno na evropskem mladinskem prvenstvu v balvanih v
kategoriji mladincev in za bronasto kolajno na svetovnem mladinskem
prvenstvu v balvanih v kategoriji mladincev.

Mina Markovič

Katja Kadič

Munchen (GER)

svetovni pokal

balvani

Mina Markovič

Wujiang (CHN)

svetovni pokal

težavnost

7. mesto

Urban Primožič

Imst (AUT)

svetovni pokal

težavnost

8. mesto

Mina Markovič

Briancon (FRA)

svetovni pokal

težavnost

PREGLED UVRSTITEV MLADINCEV NA ZMAGOVALNE
STOPNIČKE NA SVETOVNEM OZIROMA EVROPSKEM
MLADINSKEM PRVENSTVU V LETU 2015
1. mesto

Janja Garnbret

Arco (ITA)

svetovno prvenstvo

kadetinje

težavnost

Janja Garnbret

Arco (ITA)

svetovno prvenstvo

kadetinje

balvani

Janja Garnbret

Edinburgh (GBR)

evropsko prvenstvo

kadetinje

težavnost

Mia Krampl

Edinburgh (GBR)

evropsko prvenstvo

st. deklice

težavnost

Janja Garnbret

Argentiere (FRA)

evropsko prvenstvo

kadetinje

balvani

Anže Peharc

Argentiere (FRA)

evropsko prvenstvo

mladinci

balvani

2. mesto

Mia Krampl

Arco (ITA)

svetovno prvenstvo

st. deklice

težavnost

3. mesto

Anže Peharc

Arco (ITA)

svetovno prvenstvo

mladinci

balvani

Vita Lukan

Arco (ITA)

svetovno prvenstvo

st. deklice

balvani
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DRŽAVNO PRVENSTVO
Težavnost:
Rezultati:
Člani

Članice

1. Domen Škofic (ŠPO Radovljica)

1. Mina Markovič (ŠPK Plus) in Janja
Garnbret (Šaleški AO)

2. Urban Primožič (PK Škofja Loka)

3. Tjaša Kalan (AO Kranj)

3. Martin Bergant (PK Škofja Loka)
Skupno 36 uvrščenih

Rezultati:
Člani

Članice

1. Urban Primožič (PK Škofja Loka)

1. Janja Garnbret (Šaleški AO)

2. Domen Škofic (ŠPO Radovljica)

2. Katja Kadič (ŠPO Rašica)

3. Anže Peharc (AO Kranj)

3. Tjaša Kalan (AO Kranj)

Skupno 36 uvrščenih

Skupno 12 uvrščenih

Mladinci

Mladinke

1. Anže Peharc (AO Kranj)

1. Tjaša Kalan (AO Kranj)

2. Martin Bergant (PK Škofja Loka)

2. Julija Kruder (ŠPO Celje)

3. Jure Primc (ŠPO Radovljica)

3. Kaja Skvarč Božič (ŠD Proteus)

Skupno 16 uvrščenih

Skupno 5 uvrščenih

Kadeti

Kadetinje

1. Matic Kotar (ŠD Proteus)

1. Janja Garnbret (Šaleški AO)

Mladinci

Mladinke

1. Martin Bergant (PK Škofja Loka)

1. Tjaša Kalan (AO Kranj)

2. Tim Unuk (PK Laško)

2. Julija Kruder (ŠPO Celje)

2. Miha Hajna (ŠD Proteus)

2. Tjaša Slemenšek (Šaleški AO)

3. Milan Preskar (PK Škofja Loka)

3. Rebeka Kamin (ŠPO Domžale)

3. Nejc Dvoršek (Šaleški AO)

3. Sara Lukič (Šaleški AO)

Skupno 17 uvrščenih

Skupno 7 uvrščenih

Skupno 11 uvrščenih

Skupno 13 uvrščenih

Kadeti

Kadetinje

St. dečki

St. deklice

1. Tine Rozmanič (ŠPO Radovljica)

1. Janja Garnbret (Šaleški AO)

1. Maks Bogolin (AO Črnuče)

1. Vita Lukan (ŠPO Radovljica)

2. Žiga Zajc (PS Ascendo)

2. Urška Repušič (ŠPO APD Kozjak Maribor)

2. Zan Sudar (AK Ravne)

2. Tjaša Slemenšek (Šaleški AO)

3. Klemen Novak (AO Kranj)

3. Mia Krampl (AO Kranj)

3. Nejc Dvoršek (Šaleški AO)

2. Sara Lukič (Šaleški AO)

Skupno 18 uvrščenih

Skupno 21 uvrščenih

Ml. dečki

Ml. deklice

1. Lan Moscha (ŠPD Korenjak)

1. Erna Sefić (ŠD Proteus)

Skupno 8 uvrščenih

Skupno 13 uvrščenih

St. dečki

St. deklice

2. Andrej Polak (PK Škofja Loka)

2. Letija Fajfar (AO Kranj)

1. Žiga Zajc (PS Ascendo)

1. Vita Lukan (ŠPO Radovljica)

3. Gal Leskovar (AK Sl.Bistrica)

3. Dominika Kodra (PK Kamnik)

2. Nik Golej (PK Laško)

2. Mia Krampl (AO Kranj)

Skupno 27 uvrščenih

Skupno 35 uvrščenih

3. Lučka Rakovec (ŠD Proteus)

Cicibani

Cicibanke

1. Luka Jerman (PK Kamnik)

1. Ema Seliškar (AK Sl.Bistrica)

2. Tim Korošec (PK Škofja Loka)

2. Liza Novak (PK Laško)

3. Lovro Črep (Šaleški AO)

3. Hana Humerca (ŠPO Radovljica)

Skupno 13 uvrščenih

Skupno 23 uvrščenih

3. Klemen Novak (AO Kranj)

20

Skupno 18 uvrščenih

Balvansko plezanje:

Skupno 18 uvrščenih

Skupno 21 uvrščenih

Ml.dečki

Ml. deklice

1. Andrej Polak (PK Škofja Loka)

1. Saša Brodej (ŠPO Celje)

2. Anej Batagelj (DRPK)

2. Betka Debevec (PK Kamnik)

3. Bine Meke (PS DPČ Šmartno)

3. Maja Majcen (ŠPO Celje)

Skupno 26 uvrščenih

Skupno 35 uvrščenih

2. PK Škofja Loka

Cicibani

Cicibanke

3. Šaleški AO

1. Tim Korošec (PK Škofja Loka)

1. Liza Novak (PK Laško)

4. PK Kamnik

2. Jaka Jaki (ŠPD Korenjak)

2. Ema Seliškar (AK Sl.Bistrica)

5. ŠD Proteus

3. Lovro Črep (Šaleški AO)

3. Hana Humerca (ŠPO Radovljica)

Skupno 34 uvrščenih klubov s točkami

Skupno 15 uvrščenih

Skupno 23 uvrščenih

Klubski pokal:
1. AO Kranj
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VZPONI V PLEZALIŠČIH

Santa Linya (ESP), La fabelita 8c
Santa Linya (ESP), La fabela pa la
enmienda 9a

Martina Čufar
z rdečo piko

na pogled

Arco (ITA), Pietra murata 8b+

Ventilateur - Aiguilles Rouges
(FRAU), Je bourrine donc je suis 8b

Le Laboratoire,Taninges (FRA), Voyage
extraordinaire 8a

Arco (ITA), Super maratona 8b+

Trescaire – Verdon (FRAU), Paulololol 8b

Mišja peč, Corrida 8c
Mišja peč, Histerija 8c+
Mišja peč, Popolni mrk 8c
Mišja peč, Kaj ti je deklica 8b+

Janja Garnbret
z rdečo piko

na pogled

Mišja peč, Sreča vrtnice 8b

Kotečnik, Miza za šest 8c+

Pandora (CRO), Avatar 8b

Mišja peč, Lahko noč Irena 8b

Pandora (CRO), Scrat 8c

Santa Linya (ESP), La Ruta del Sol 8b

Mišja peč, Mrtvaški ples 8b

Kotečnik, Iluzija 8c

Terradets (ESP), Golpe de Gas 8b

Osp, Veper lady 8b

Santa Linya (ESP), Rock Fucks 8b+

Santa Linya (ESP), Santa Linia 8a+/b

na flash

Pandora (CRO), 90 days 8b

Ceredo (ITA), Scuntro Finale 8a+

Mišja peč, Millennium 8b+ (flash)

Kotečnik, Masaker 8b

Santa Linya (ESP), Tirabolts 8a+

Mišja peč, Lucky Luke 8b (flash)

Kotečnik, Adrenalin 8b

Santa Linya (ESP), Irak attack 8a+

Mišja peč, Chiquita 8b (flash)

Kompanj (CRO), Rocket Max 8b

Pandora (CRO), Naytiri 8a

Ceredo (ITA), Anima mundi 8b

Ceredo (ITA), Wanderwall 8a

Santa Linya (ESP), Pegue Nocturno 8b

Katja Kadič
z rdečo piko

Klemen Bečan
z rdečo piko

na pogled

na flash

Kompanj (CRO), All in I'm out 8c+
(prvi vzpon)

La Hoya (ESP), Bongo X 8c

Santa inya (ESP), Rollito Sharma 8c

Osp, Secret Project 8c+ (prvi vzpon)

Regucillo (ESP), Volver a Empezar 8b+

Santa Linya (ESP), La Fabelita 8c

Osp, Couch surfing 8c+ (prvi vzpon)

Rotem turn (AUT), brez imena 8b+

Oliana (ESP), Jon Blau 8c+

Bielsa (ESP), brez imena 8b+

na pogled

Teverga (ESP), the Flintstones 8b+
Teverga (ESP), Battela Perdida 8b+

Osp, Karies 8b

Onati (ESP), Simonides 8b+
Mina Markovič
z rdečo piko

na pogled

Ramales (ESP), Pollator 8b+

Santa Linya (ESP), La fabela pa la
enmienda 9a

Istrske Toplice (CRO), Anticanon 8b

Santa Linya (ESP), Digital system
ext 8c+

Bielsa (ESP), brez imena 8b

Santa Linya (ESP), Rolitto sharma
ext 8c
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La Hoya (ESP), brez imena 8b+

Bielsa (ESP), brez imena 8b

Chulilla (ESP), brez imena 8b
Regucillo (ESP), Bullido 8b
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Domen Škofic
z rdečo piko

na pogled

Mišja peč, Xaxid hostel 9a/a+

Arco (ITA), Reini's Vibes 8c/c+

Arco (ITA), Under Vibes 9a/a+

Santa Linya (ESP), La Fabelita 8c

Ax les Termes (FRA), brez imena 8b

Santa Linya (ESP), La Fabela pa la
Enmienda 9a

Santa Linya (ESP), Rock fucks 8b+

Abella de Conca (ESP), Pep Boixandos 8b

Santa Linya (ESP), Fuck the System 9a

Istrske toplice (CRO), American Gipsy 8b
Chulilla (ESP), Adler fliegen nie allein 8b
Teverga (ESP), Bombe Violent 8b
La Hoya (ESP), brez imena 8b+

Santa Linya (ESP), Seleccio natural 9a
Rok Klančnik
balvani

na pogled

Burjakove peči, Aikula 9a
balvani

Oplotnica, Stairway to heaven
Fb 8b+

Fontainbelau (FRA), Big dragon
Fb 8a+

Oplotnica, Brownie Fb 8b

Fontainbelau (FRA), Gecko Fb 8a+

Ferbeltal (AUT), Libre Fb 8b (flash)

Fontainbelau (FRA), Karma Fb 8a+

Ferbeltal (AUT), Afterlife Fb 8b

Fontainbelau (FRA), Tiegre at
Dragon Fb 8a (flash)

Val Bavona (SUI), Kings of Sonlerto
Fb 8b

Oplotnica, The Split Fb 8a (flash)
Jernej Kruder
z rdečo piko

Oplotnica, Holly cow Fb 8a (flash)
na pogled

Mišja peč, Xaxid hostel 8c+
Kotečnik, Miza za šest 8c+
Mišja peč, Histerija 8c+
balvani
Golobove pečine, Massacrate Fb
9a+, prvi vzpon
Magic wood (SUI) - The never
ending story Fb 8b+
Val Bavona (SUI), Heritage Fb 8b+
Golobove pečine, Meningitis
Fb8b+
Chironico (SUI), Conquistador
direct Fb 8b
Cresciano (SUI), La proue FB 8b
Fontainebleau (FRA), L'illusion de
choix Fb 8b
Magic wood (SUI), Riverbed Fb 8b
Golobove pečine, Cross my balls
Fb 8b
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OCENA TEKMOVALNE SEZONE
2014/2015 - KOMISIJA ZA GORSKE
ŠPORTE

T

ekmovalno turno smučanje je šport, ki doživlja v zadnjih letih
zelo hiter razvoj in vse večjo priljubljenost. Poleg klasičnih tekem v
gorah, na katerih tekmovalci premagujejo več kilometrov dolge proge s
tehnično in dolžinsko različno zahtevnimi vzponi in spusti, so v zadnjih
letih vse bolj priljubljene tekme, izpeljane po smučiščih, ki so zaradi
lažje dostopnosti privlačne tako za organizatorje kot tudi za množično udeležbo vrhunskih in rekreativnih tekmovalcev. Tekmovanja se
odvijajo v različnih disciplinah, najpogostejše so posamične in tekme
v dvojicah na daljših trasah, sledijo jim tekme v vzponih ter v zadnjem
času tudi atraktivni disciplini šprint in štafete.
Jasna Pečjak,
načelnica KGŠ PZS

T

ekmovalno ledno plezanje ima v Sloveniji že precej dolgo tradicijo.Tekmovanja se zaradi varstva naravnega okolja in izrednega
napredka v tehniki plezanja selijo iz naravnih zaledenelih slapov na
umetne previsne konstrukcije, kjer je vse manj ledu in vse več umetnih
oprimkov za kategorijo težavnost, hitrostno plezanje pa ostaja na ledu.
Že od prvih tekem svetovnega pokala v devetdesetih letih prejšnjega
stoletja so uspešno tekmovali tudi Slovenke in Slovenci.
Zadnji dve leti se Janez Svoljšak postopno prebija med najboljše
ledne plezalce, kjer že vrsto let dominirajo predvsem ruski tekmovalci.
Njegove vse pogostejše uvrstitve med finaliste so rezultat trdega in načrtnega treninga in potrditev, da 1. mesto na mladinskem svetovnem
prvenstvu (U 21) leta 2014 ni bilo naključje.
Iztok Cukjati,
član KGŠ PZS
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Nejc Kuhar

najuspešnejši turni smučar
je odličen tekmovalec tako v turnem smučanju kot tudi v gorskem
teku. Nejc je večkratni zmagovalec državnega pokala in državnih
prvenstev v različnih kategorijah turnega smučanja. V pretekli sezoni je na svetovnem prvenstvu v švicarskem Verbierju na tekmi v
vzponu osvojil 11. mesto, v posamični tekmi pa je osvojil 15. mesto.
Zmagal je na odprtem prvenstvu Avstrije, doma pa je postal državni
prvak tako posamično kot tudi na tekmi v vzponu.

Janez Svoljšak

najuspešnejši ledni plezalec
je vsestranski plezalec in alpinist, obenem pa tudi naš trenutno najuspešnejši tekmovalec v lednem plezanju. Zmagovalec slovensko-hrvaškega
pokala (4 tekme), državni prvak, zmagovalec odprtega avstrijskega
prvenstva, 3. mesto na mednarodnem tekmovanju v Bratislavi, na
tekmah svetovnega pokala pa so izstopajoče naslednje uvrstitve: 9.
mesto v Bozemanu v ZDA, 8. mesto na tekmi v Koreji, na svetovnem
prvenstvu v italijanskem Rabensteinu pa je osvojil 13. mesto.
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PARTNERJI V LETU 2015

V

se letošnje uspehe in dosežene rezultate seveda ne bi mogli uresničiti brez pomoči nekaterih sponzorjev in donatorjev, ter seveda države. Tako bi se radi ob tej priložnosti
iskreno zahvalili vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da slovensko športno plezanje drži korak
s svetovnim vrhom. Hvala v imenu vseh.
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